
Рішення вченої ради
Поліського національного університету за 2020/2021 н. р.

№ п/п Дата Рішення відповідно до питань порядку ведення
засідань вченої ради

Контроль за
виконанням

1. 19.08.2020 р. Конкурсний відбір претендентів на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників,
оголошений в газеті «Житомирщина» від 23 червня
2020 р. № 39 (20971)

Скидан О.В.,
Бєльчєнко С.В.

2. 19.08.2020 р. Порушити клопотання перед Міністерством
освіти і науки України про присвоєння вчених звань
професора кафедри екології лісу та безпеки
життєдіяльності ЖИТОВІЙ Олені Петрівні;
професора кафедри комп’ютерних технологій і
моделювання систем МОЛОДЕЦЬКІЙ Катерині
Валеріївні; доцента кафедри міжнародних
економічних відносин та європейської інформації
УСЮК Тетяні Вікторівні

Скидан О.В.,
Кільніцька О.С.

3. 19.08.2020 р. Затвердити та ввести в дію з 20.08.2020 р.:
− Положення про уповноважену особу з питань

запобігання та виявлення корупції;
− Положення про службу з охорони праці;
− Положення про систему управління охороною

праці.

Демяненко Ю. В.

4. 19.08.2020 р. Відрахувати з докторантури докторанта 2 року
навчання зі спеціальності 051 «Економіка» БУДНІК
Ольгу Миколаївну у зв’язку з закінченням терміну
навчання.

Романчук Л. Д.

5. 19.08.2020 р. Відрахувати з докторантури докторантку 2 року
навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент»
ОВДІЮК Олену Миколаївну у зв’язку з закінченням
терміну навчання

Романчук Л. Д.

6. 19.08.2020 р. 1. Зарахувати на навчання до докторантури
університету за спеціальністю 051 «Економіка»
ПИВОВАРА Петра Вікторовича, кандидата
економічних наук, доцента, доцента кафедри
економічних відносин та європейської інтеграції.

2. Затвердити тему дисертаційної роботи
докторанта Пивовара Петра Вікторовича в такій
редакції «Соціально-економічна трансформація
сільських територій в умовах глобалізації».

3. Призначити науковим консультантом Скидана
Олега Васильовича, доктора економічних наук,
професора, ректора університету.

Романчук Л. Д.

7. 19.08.2020 р. 1. Зарахувати на навчання до докторантури
університету за спеціальністю 101 «Екологія»

Романчук Л. Д.



ВАЛЕРКО Руслану Анатоліївну – кандидата
сільськогосподарських наук, доцента, доцента кафедри
загальної екології.

2. Затвердити тему дисертаційної роботи
докторанту ВАЛЕРКО Руслані Анатоліївні в такій
редакції ««Екологічне обґрунтування стану питної
води сільських населених пунктів України».

3. Призначити науковим консультантом
Романчук Людмилу Донатівну, доктора
сільськогосподарських наук, професора, проректора з
наукової роботи та інноваційного розвитку.

8. 19.08.2020 р. Затвердити:

– Положення про силабус навчальної дисципліни;

– Положення про вибіркові навчальні дисципліни
освітньої програми;

– Положення про навчально-методичну раду
університету.

Усюк Т. В.

9. 19.08.2020 р. Керуючись п.1 ст.40 Кодексу законів про працю
України, ст. 33 Закону України «Про вищу освіту»,
Статутом університету та у зв’язку з режимом
надзвичайної ситуації, з метою запобігання
поширенню хвороби COVID-19 та оголошеним
карантином в Україні:

1. Скасувати дію наказу «Про реорганізацію та
створення структурних підрозділів університету» від
12.03.2020 р. № 41 у зв’язку з оголошенням карантину.

2. Перейменувати кафедри:
– «експлуатації лісових ресурсів» на кафедру
«експлуатації лісових ресурсів та деревообробних
технологій»;
– «екології лісу та безпеки життєдіяльності» на
кафедру «біології та захисту лісу».

3. Реорганізувати:
– кафедри «загального лісівництва» та «таксації
лісу і лісовпорядкування» шляхом їх злиття у кафедру
«лісівництва, лісових культур та таксації лісу»;
– факультет екології і права шляхом виділення із
його складу кафедри правознавства;
– факультет економіки та менеджменту шляхом
виділення із його складу кафедри економічної теорії,
інтелектуальної власності та публічного управління;
– факультет обліку та фінансів шляхом виділення
із його складу кафедри суспільних наук.

4. Створити:
– факультет права, публічного управління та
національної безпеки шляхом об’єднання кафедри
правознавства, кафедри економічної теорії,

Скидан О.В.



інтелектуальної власності та публічного управління,
кафедри суспільних наук та новоутвореної кафедри
психології;

факультет лісового господарства та екології шляхом
злиття факультету екології і права та факультету
лісового господарства.

10. 19.08.2020 р. Змінити тему дисертаційної роботи на здобуття
наукового ступеня доктора філософії в галузі
ветеринарної медицини ГЛУХОВОЇ Наталії
Миколаївни з «Стан відтворення та превентивна
профілактика акушерсько-гінекологічної патології
корів за органічного виробництва молока» на
«Особливості морфології легень свійських ссавців».

Романчук Л. Д.

11. 19.08.2020 р. У зв’язку з надмірною завантаженістю викладачів
кафедри іноземних мов дозволити проводити заняття
старшим викладачам кафедри іноземних мов для
здобувачів вищої освіти за другим магістерським
рівнем:

1.ЛИХОШВЕД Наталії Володимирівні з
дисципліни «Фахова іноземна мова (рівень В2)» для
студентів спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», 202 «Захист і карантин
рослин», 205 «Лісове господарство», 073
«Менеджмент», 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка», 101 «Екологія»,
201 «Агрономія», 081 «Право», 207 «Водні біоресурси
та аквакультура»;

2.РАЗУМНІЙ Карині Андріївні з дисципліни
«Фахова іноземна мова (рівень В2)» для студентів
спеціальності: 205 «Лісове господарство», 207 «Водні
біоресурси та аквакультура»;

3.СІВАЄВІЙ Ользі Сергіївні з дисципліни
«Фахова іноземна мова (рівень В2)» для студентів
спеціальності 205 «Лісове господарство»;

4. ЛЕСЬ Тетяні Василівні з дисципліни «Фахова
іноземна мова (рівень В2)» для студентів
спеціальності: 073 «Менеджмент», 211 «Ветеринарна
медицина», 071 «Облік та оподаткування»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Скидан О.
Усюк Т.

12. 19.08.2020 р. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 14.08.2020 р. № 1051 «Про оголошення
конкурсного відбору у 2020 році проєктів наукових
робіт та науково-технічних (експериментальних)
розробок молодих вчених» рекомендувати для

Романчук Л.Д.



подальшого проходження наукової та
науково-технічної експертизи на другому етапі
конкурсу наукові проєкти:

–«Моніторинг розвитку ринку земель в Україні
із застосуванням геоінформаційних технологій»,
керівник проєкту: доктор економічних наук, доцент,
керівник навчально-наукового центру інтелектуальної
власності, інноватики та управління проєктами
ЛИТВИНЧУК Ірина Леонідівна;

− «Модель вертикальної інтеграції
суб’єктів аграрного бізнесу», керівник: доктор
економічних наук, доцент, заступник керівника
навчально-наукового центру інформаційних
технологій НИКОЛЮК Ольга Миколаївна;

–«Розробка методології біомоніторингу водних
екосистем Полісся України на основі оцінки
стабільності розвитку макрофітів», керівник:
ФЕДОНЮК Тетяна Павлівна, доктор
сільськогосподарських наук, професор, керівник
навчально-наукового центру екології та охорони
навколишнього середовища.

13. 19.08.2020 р. Відповідальному секретарю приймальної комісії
ВЕРБЕЛЬЧУКУ С.П. забезпечити скасування набору
здобувачів вищої освіти на освітньо-професійну
програму «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності».

Скидан О.В.
Вербельчук С.П.

14. 19.08.2020 р. Головному бухгалтеру САВЧЕНКУ Р. О.
забезпечити розміщення тимчасово вільних грошових
коштів університету на депозитному рахунку
державного банку

Скидан О.В.,
Савченко Р. О.

15. 19.08.2020 р. Рекомендувати до друку навчально-методичний
посібник Шевчук С. Ф. «Філософія науки»

Скидан О.В.
Усюк Т.В.

16. 19.08.2020 р. Рекомендувати до друку матеріали всеукраїнської
студентської науково-практичної інтернет-конференції
«Інформаційні технології та моделювання систем», 17
червня 2020 р.

Романчук Л.Д.

17. 23.09.2020 р. Порушити клопотання перед Міністерством
освіти і науки України про присвоєння вченого звання
професора СОКОЛЮКУ Василю Міновичу по кафедрі
паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та
зоогігієни; доцента кафедри економічної теорії,
інтелектуальної власності та публічного управління
КРАВЕЦЬ Ірині Вікторівні; кафедри екологічної
безпеки та економіки природокористування
РАЩЕНКО Анастасії Вікторівні та ЛЕСЬ Анастасії
Володимирівні; доцента кафедри іноземних мов

Скидан О.В.
Кільніцька О.С.



ХАНТ Галині Олександрівні
18. 23.09.2020 р. 1. Затвердити План роботи вченої ради Поліського

національного університету на 2020/2021 н.р.
2. Затвердити та ввести в дію з 24.09.2020 р.:
− Положення про вчену раду факультету права,

публічного управління та національної безпеки;
– Положення про вчену раду факультету лісового

господарства та екології.

Скидан О.В.
Кільніцька О.С.

19. 23.09.2020 р. Затвердити та ввести в дію з 24.09.2020 р.:
− Положення відокремленого структурного

підрозділу «Фаховий коледж будівництва, архітектури
та дизайну Поліського національного університету»;

− Положення відокремленого структурного
підрозділу «Фаховий коледж геодезії та землеустрою
Поліського національного університету»;

− Положення про факультет права, публічного
управління та національної безпеки;

− Положення про факультет лісового
господарства та екології;

− Положення про деканат факультету права,
публічного управління та національної безпеки;

− Положення про деканат факультету лісового
господарства та екології;

− Положення про кафедру лісівництва, лісових
культур та таксації лісу;

− Положення про кафедру експлуатації лісових
ресурсів та деревообробних технологій;

− Положення про кафедру біології та захисту
лісу;

Положення про кафедру психології.

Скидан О.В.

20. 23.09.2020 р. Затвердити освітньо-професійну програму
«Міжнародний менеджмент» у межах спеціальності
073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти.

Скидан О.В.
Усюк Т.В.

21. 23.09.2020 р. 1. Затвердити та ввести в дію з
02.11.2020 р. навчальні програми з біології,
математики, української мови та літератури на
2020-2021 навчальний рік для підготовки слухачів до
вступу в Поліський національний університет.

2. Затвердити та ввести в дію з 28.09.2020 р.: 
– навчально-тематичну програму «Агротехніка

зеленого будівництва» щодо підвищення кваліфікації
працівників зеленого будівництва;

– навчально-тематичну програму «Фінанси,
банківська справа та страхування» щодо підвищення
кваліфікації державних службовців.

3. Затвердити та ввести в дію з 28.09.2020 р.
програми психологічних тренінгів: «Психологія
успіху»; «Психологічна безпека особистості у
професійному середовищі»; «Психологія

Скидан О.В.,
Степаненко Н.І.



міжкультурних відмінностей»; «Психологія
благополуччя»; «Ефективна міжособистісна
взаємодія».

22. 23.09.2020 р. Присвоїти звання почесного професора
Поліського національного університету
Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки
Індонезія в Україні пану Юдді Кріснанді

Скидан О.В.

23. 23.09.2020 р. Рекомендувати до відзначення державною нагородою
ЗАБУРАННУ Лесю Валентинівну – присвоєння
почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки
України»

Скидан О.В.

24. 23.09.2020 р. 1. Наукову роботу стипендіата Кабінету
Міністрів України для молодих вчених ФЕДОНЮК
Тетяни Павлівни атестувати.

2. Звіт з наукової роботи стипендіата Кабінету
Міністрів України для молодих вчених, професора
ФЕДОНЮК Тетяни Павлівни та витяг з протоколу
засідання вченої ради університету про атестацію
наукової роботи надіслати до Міністерства освіти і
науки України.

Скидан О.В.

25. 23.09.2020 р. 1.Затвердити річні звіти аспірантів денної форми і
перевести на 2 рік навчання:

1. КОЦЕНКО Маріну Сергіївну. Науковий
керівник: доктор економічних наук, професор
Ткачук В.І.

2. ДАВИДЧУКА Сергія Миколайовича.
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
професор Дема Д.І.

3. ОВДІЮКА Віктора Миколайовича. Науковий
керівник: доктор технічних наук, професор
Кухарць С.М.

4. КОНДРАТЮКА Андрія Михайловича.
Науковий керівник: кандидат технічних наук,
професор Ярош Я.Д.

5. НАЗАРЧУКА Олега Петровича. Науковий
керівник: доктор сільськогосподарських наук,
професор Мойсієнко В.В.

6. ФЕДЮЧКА Євгенія Миколайовича. Науковий
керівник: кандидат сільськогосподарських наук,
доцент Саюк О.А.

7. ЗАХАРЧУК Дар’ю Валеріївну. Науковий
керівник: доктор сільськогосподарських наук, доцент
Піддубна Л.М.

8. БУДНІК Тетяну Сергіївну. Науковий керівник:
доктор ветеринарних наук, професор Гуральська С.В.

9. ЛАХМАН Анастасію Русланівну. Науковий
керівник: доктор ветеринарних наук, професор
Галатюк О.Є.

Романчук Л.Д.



10. ГЛУХОВУ Наталію Миколаївну. Науковий
керівник: доктор ветеринарних наук, професор
Горальський Л.П.

11. ПРОКОПЕНКО Владислава Сергійовича.
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, доцент
Кот Т.Ф.
2. Затвердити річні звіти аспірантів заочної форми
навчання і перевести на 2 рік навчання:

1.НИКИТЮКА Андрія Юрійовича. Науковий
керівник: кандидат сільськогосподарських наук
Мороз В.В.

2.ЯНІЦЬКОГО Володимира Святославовича.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник Никитюк Ю.А.

3. КАРЧЕВСЬКОГО Руслана Анатолійовича.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник Никитюк Ю.А.

26. 23.09.2020 р. 3. Затвердити річні звіти аспірантів денної форми і
перевести на 3 рік навчання:

1. ЛЕВКІВСЬКОГО Євгенія
Володимировича. Науковий керівник: доктор
економічних наук, професор Скидан О.В.

2. ОСІПЧУК Анну Сергіївну. Науковий
керівник: доктор економічних наук, професор
Скидан О.В.

3. ПАТИНСЬКУ-ПОПЕТУ Марину
Михайлівну. Науковий керівник: доктор економічних
наук, професор Зінчук Т.О.

4. УСТИМЕНКА Володимира Ігоровича.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських
наук, професор Романчук Л.Д.

5. МАХОВА Олександра Андрійовича.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент
Міненко С.В.

6. ПРУСА Павла Миколайовича. Науковий
керівник доктор ветеринарних наук, професор
Довгій Ю.Ю.

7. НІКІТІНУ Юлію Олегівну. Науковий
керівник: доктор ветеринарних наук, професор
Горальський Л.П.

4. Затвердити річні звіти аспірантів заочної форми
навчання і перевести на 3 рік навчання:

1. ПИРШІНА Максима Ігоровича.
Науковий керівник: доктор економічних наук,
професор Цаль-Цалко Ю.С.

2. КОМОРНУ Оксану Михайлівну.
Науковий керівник: доктор економічних наук, старший
науковий співробітник Никитюк Ю.А.

Романчук Л.Д.



3. ТЕСЛЮКА Анатолія Андрійовича.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник Никитюк Ю.А.

27. 23.09.2020 р. Затвердити річні звіти аспірантів денної форми і
перевести на 4 рік навчання:

1.БАШИНСЬКУ Ірину Леонідівну. Науковий
керівник: доктор сільськогосподарських наук,
професор Романчук Л.Д.

2.КУХАРЦЯ Миколу Миколайовича. Науковий
керівник: доктор технічних наук, професор Ярош Я.Д.

3.РУДІКА Олександра Васильовича. Науковий
керівник: доктор ветеринарних наук, професор
Довгій Ю.Ю.

4.КОВАЛЬЧУКА Олега Миколайовича. Науковий
керівник: доктор ветеринарних наук, професор
Горальський Л.П.

ВОРОНИЧА Михайла Михайловича. Науковий
керівник: доктор економічних наук, професор
Зінчук Т.О.

Романчук Л.Д.

28. 23.09.2020 р. Затвердити річні звіти аспірантів заочної форми
навчання і перевести на 4 рік навчання:

1.ДІДЕНКА Павла Володимировича. Науковий
керівник: доктор сільськогосподарських наук,
професор Романчук Л.Д.

2.ТРОЯЧЕНКА Руслана Миколайовича.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських
наук, доцент Саюк О.А.

3.СЕМЕНЕЦЬ Галину Василівну. Науковий
керівник: кандидат економічних наук, професор
Якобчук В.П.

4.КОСТЮК Людмилу Петрівну. Науковий
керівник: доктор економічних наук, професор
Скидана О.В.

5.ЛОГВИНЕНКА Сергія Анатолійовича.
Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент
Кравчук І.І.

Романчук Л.Д.

29. 23.09.2020 р. Відрахувати з 23 вересня 2020 року з аспірантури
аспірантку першого року денної форми навчання
(контракт) зі спеціальності 211 «Ветеринарна
медицина» КОНДРЕНКО Ларису Володимирівну за
невиконання індивідуального наукового плану.

Науковий керівник: доктор ветеринарних наук,
професор Довгій Ю.Ю.

Романчук Л.Д.

30. 23.09.2020 р. Відрахувати з 23 вересня 2020 року з аспірантури
аспіранта першого року заочної форми навчання
(контракт) зі спеціальності 051 «Економіка» МАЛИНУ
Сергія Леонідовича за невиконання індивідуального

Романчук Л.Д.



навчального та наукового планів. Науковий керівник:
доктор економічних наук, професор Зінчук Т.О.

31. 23.09.2020 р. Відрахувати з 23 вересня 2020 року з аспірантури
аспірантку першого року заочної форми навчання
(контракт) зі спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» КУЗЬМЕНКО Ольгу
Петрівну за невиконання індивідуального навчального
та наукового планів. Науковий керівник: доктор
економічних наук, професор Мороз Ю.Ю.

Романчук Л.Д.

32. 23.09.2020 р. Скоригувати редакцію теми дисертаційної роботи
на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань
07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
РАКОВИЧА Олександра Івановича з «Формування
підприємницького потенціалу розвитку сільських
територій» на «Формування підприємницького
потенціалу сільських територій».

Тарасович Л.Д.

33. 23.09.2020 р. Порушити клопотання перед Міністерством
освіти і науки України про представлення до
нагородження Подякою Міністерства освіти і науки
України ГУРАЛЬСЬКОЇ Світлани Василівни,
професора кафедри анатомії і гістології

Скидан О.В.

34. 23.09.2020 р. Затвердити та рекомендувати до друку науковий
журнал «Наукові горизонти. Scientific Horizons». 2020.
№9(94).

Скидан О.В.

35. 13.10.2020 р. Затвердити та ввести в дію з 14.10.2020 р.:
− Положення про порядок проведення виборів

ректора Поліського національного університету;
− Положення про організаційний комітет з

проведення виборів ректора Поліського національного
університету;

− Положення про виборчу комісію з проведення
виборів ректора Поліського національного
університету;

− Положення про порядок обрання представників
з числа штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними
працівниками, для участі у виборах ректора
Поліського національного університету;

− Положення про порядок організації роботи
спостерігачів на виборах ректора Поліського
національного університету;

− Положення про порядок акредитації та
організації роботи громадських спостерігачів та
представників засобів масової інформації на виборах

Журавльов В.П.,
Кільніцька О.С.



ректора Поліського національного університету;

− Перелік документів, що посвідчують особу
виборця на виборах ректора Поліського національного
університету.

36. 13.10.2020 р. Рекомендувати для участі у конкурсі на
здобуття державних іменних стипендій найкращим
молодим вченим для увічнення подій Революції
Гідності та вшанування подвигу Героїв України –
Героїв Небесної Сотні:

– ДАНКЕВИЧА Віталія Євгеновича, доктора
економічних наук, доцента, професора кафедри
міжнародних економічних відносин та європейської
інтеграції;

– МАРКОВА Федора Федоровича, кандидата
сільськогосподарських наук, доцента кафедри таксації
лісу та лісовпорядкування;

– НИКОЛЮК Ольгу Миколаївну, доктора
економічних наук, доцента, заступника керівника
навчально-наукового центру інформаційних
технологій;

– РУДІКА Олександра Васильовича, аспіранта
4-го року навчання денної форми спеціальності 211
«Ветеринарна медицина»;

– УСТИМЕНКА Володимира Ігоровича,
аспіранта 3-го року навчання денної форми
спеціальності 101 «Екологія».

Скидан О.В.

37. 13.10.2020 р. Затвердити тему дисертаційної роботи на
здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва БОРАКА
Костянтина Вікторовича у такій редакції:
«Комплексний підхід підвищення довговічності та
зносостійкості робочих органів ґрунтообробних
машин»

Скидан О.В.

38. 28.10.2020 р. Порушити клопотання перед Міністерством
освіти і науки України про присвоєння вченого звання
доцента КУБРАК Сніжані Василівні по кафедрі
іноземних мов.

Скидан О.В.,
Кільніцька О.С.

39. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного
дослідження на здобуття наукового ступеня доктора
філософії аспірантці денної форми навчання зі
спеціальності 051 «Економіка» НЕСТЕРЧУК Аліні
Ігорівні у такій редакції: «Розвиток земельного
потенціалу продовольчої безпеки із урахуванням
глобальних викликів».

Романчук Л.Д.



2. Призначити науковим керівником доктора
економічних наук, доцента Данкевича Віталія
Євгеновича.

40. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспірантці денної форми навчання зі спеціальності 073
«Менеджмент» МАЄВСЬКІЙ Наталії Іванівні у такій
редакції: «Управління доданою вартістю в
агропродовольчих ланцюгах в умовах глобальних
викликів».

2. Призначити науковим керівником доктора
економічних наук, доцента Куцмус Наталію
Миколаївну.

Романчук Л.Д.

41. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспірантці денної форми навчання зі спеціальності 101
«Екологія» СІРУК Ірині Миколаївні у такій редакції:
«Сучасний стан і шляхи підвищення ефективності
рекреаційного використання лісів зеленої зони міста
Житомира».

2. Призначити науковим керівником кандидата
сільськогосподарських наук, доцента Андреєву Олену
Юріївну.

Романчук Л.Д.

42. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспіранту денної форми навчання зі спеціальності 133
«Галузеве машинобудування» КОВАЛЬЧУКУ
Владиславу Олександровичу у такій редакції:
«Обґрунтування енергоефективного процесу
виробництва електроенергії із агробіомаси».

2. Призначити науковим керівником доктора
технічних наук, професора Кухарця Савелія
Миколайовича

Романчук Л.Д.

43. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспірантці денної форми навчання зі спеціальності 201
«Агрономія» ДРОЗДОВІЙ Анні Андріївні у такій
редакції: «Формування врожайності та якості насіння
чорнушки посівної залежно від елементів технології
вирощування в умовах Полісся».

2. Призначити науковим керівником доктора
сільськогосподарських наук, професора Мойсієнко
Віру Василівну.

Романчук Л.Д.

44. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспіранту денної форми навчання зі спеціальності 201
«Агрономія» ІЛЬЧИШИНУ Леоніду Миколайовичу у

Романчук Л.Д.



такій редакції: «Особливості формування фітоценозів
польових культур за органічного виробництва в
Північному Лісостепу України».

2. Призначити науковим керівником доктора
сільськогосподарських наук, професора Ключевича
Михайла Михайловича.

45. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспірантці денної форми навчання зі спеціальності 204
«Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва» ЯЩУК Інні Василівні у такій редакції:
«Моніторинг Pb і Cd у тваринницькій продукції зони
Полісся та способи зниження їх умісту в м’язовій
тканині бугайців і свиней».

2. Призначити науковим керівником доктора
сільськогосподарських наук, старшого наукового
співробітника Савчука Івана Миколайовича

46. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспірантці денної форми навчання зі спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» ПРИХОДІ Ірині Віталіївні у
такій редакції: «Акарози собак і котів (поширення та
заходи боротьби)».

2. Призначити науковим керівником доктора
ветеринарних наук, професора Довгія Юрія
Юрійовича.

Романчук Л.Д.

47. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспірантці денної форми навчання зі спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» Гудь Альоні Олександрівні у
такій редакції: «Трематодози великої рогатої худоби
(поширення та заходи боротьби)».

2. Призначити науковим керівником доктора
ветеринарних наук, професора Довгія Юрія
Юрійовича.

Романчук Л.Д.

48. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспіранту денної форми навчання зі спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» ТОЛОКЕВИЧУ Олександру
Миколайовичу у такій редакції: «Патоморфологія,
удосконалення діагностики, лікування та профілактика
коронавірусної інфекції у котів».

2. Призначити науковим керівником доктора
ветеринарних наук, професора Горальського Леоніда
Петровича.

Романчук Л.Д.

49. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Романчук Л.Д.



аспіранту денної форми навчання зі спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» РАГУЛІ Максиму
Руслановичу у такій редакції: «Особливості
морфології серця свійських ссавців».

2. Призначити науковим керівником доктора
ветеринарних наук, професора Горальського Леоніда
Петровича.

50. 28.10.2020 р. 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
аспіранту денної форми навчання зі спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» КРУПЕЛЬНИЦЬКОМУ
Тарасу Вікторовичу у такій редакції: «Розробка та
застосування гігієнічних засобів для санітарної
обробки вимені дійних корів».

2. Призначити науковим керівником доктора
ветеринарних наук, професора Соколюка Василя
Міновича.

Романчук Л.Д.

51. 28.10.2020 р. 1. Скоригувати редакцію теми дисертаційної
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата
ветеринарних наук ЗАРЕМБЛЮК Світлани Борисівни
з «Сумісна патологія внутрішніх статевих органів за
симптоматичної неплідності корів» на «Поєднана
патологія внутрішніх статевих органів за
симптоматичної неплідності корів».

2. Призначити науковим керівником Ревунця
Анатолія Степановича, кандидата ветеринарних наук,
доцента у зв’язку зі смертю Калиновського Григорія
Миколайовича, доктора ветеринарних наук, професора

Романчук Л.Д.

52. 28.10.2020 р. Затвердити індивідуальні наукові та навчальні
плани роботи аспірантів 1-го року навчання на
2020-2024 рр.

РоманчукЛ.Д.

53. 28.10.2020 р. 1. Затвердити та ввести в дію з 28.10.2020 р.
положення про структурні підрозділи університету:

1.1. Положення про факультети університету:
− Положення про агрономічний факультет;
− Положення про факультет ветеринарної
медицини;
− Положення про факультет економіки та
менеджменту;
− Положення про факультет інженерії та
енергетики;
− Положення про факультет обліку та фінансів;
− Положення про технологічний факультет.

Скидан О.В.



1.2. Положення про деканати факультетів
університету:
− Положення про деканат агрономічного
факультету;
− Положення про деканат факультету
ветеринарної медицини;
− Положення про деканат факультету економіки
та менеджменту;
− Положення про деканат факультету інженерії та
енергетики;
− Положення про деканат факультету обліку та
фінансів;
− Положення про деканат технологічного
факультету.

1.3. Положення про кафедри університету:

Агрономічного факультету:
− Положення про кафедру геодезії та
землеустрою;
− Положення про кафедру ґрунтознавства і
землеробства;
− Положення про кафедру захисту рослин;
− Положення про кафедру рослинництва;
− Положення про кафедру технології зберігання
та переробки продукції рослинництва.

Технологічного факультету:
− Положення про кафедру технологій переробки
та якості продукції тваринництва;
− Положення про кафедру розведення, генетики
тварин та біотехнології;
− Положення про кафедру годівлі тварин і
технології кормів;
− Положення про кафедру технологій
виробництва продукції тваринництва;
− Положення про кафедру фізичного виховання.

Факультету ветеринарної медицини:
− Положення про кафедру акушерства і хірургії;
− Положення про кафедру анатомії і гістології;



− Положення про кафедру мікробіології,
фармакології та епізоотології;
− Положення про кафедру паразитології,
ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни;
− Положення про кафедру внутрішніх хвороб
тварин та фізіології.

Факультету економіки та менеджменту:
− Положення про кафедру економіки і
підприємництва;
− Положення про кафедру інноваційного
підприємництва та інвестиційної діяльності;
− Положення про кафедру іноземних мов;
− Положення про кафедру маркетингу;
− Положення про кафедру міжнародних
економічних відносин та європейської інтеграції;
− Положення про кафедру менеджменту
організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука;
− Положення про кафедру туризму.

Факультету інженерії та енергетики:
− Положення про кафедру вищої та прикладної
математики;
− Положення про кафедру електрифікації,
автоматизації виробництва та інженерної екології;
− Положення про кафедру машиновикористання
та сервісу технологічних систем;
− Положення про кафедру механіки та інженерії
агроекосистем;
− Положення про кафедру процесів, машин і
обладнання в агроінженерії.

Факультету лісового господарства та екології:
− Положення про кафедру загальної екології;
− Положення про кафедру екологічної безпеки та
економіки природокористування;
− Положення про кафедру біоресурсів,
аквакультури та природничих наук

Факультету обліку та фінансів:
− Положення про кафедру аналізу і статистики
ім. І.В.Поповича;



− Положення про кафедру бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту;
− Положення про кафедру комп`ютерних
технологій і моделювання систем;
− Положення про кафедру фінансів і кредиту.

1.4. Положення про лабораторії університету:
− Положення про навчальну лабораторію
кінології кафедри годівлі тварин і технології кормів;
− Положення про навчальну лабораторію
тваринництва кафедри технологій виробництва
продукції тваринництва;
− Положення про навчальну лабораторію
патоморфології кафедри анатомії і гістології;
− Положення про навчально-наукову
клініко-діагностичну лабораторію кафедри внутрішніх
хвороб тварин та фізіології;
− Положення про навчальну лабораторію
туристичної топографії, знакування та картографії
кафедри туризму;
− Положення про навчальну лабораторію
технології готельної справи кафедри туризму;
− Положення про навчальну лабораторію
технології ресторанної справи кафедри туризму;
− Положення про лабораторію транспортного та
ремонтно-технічного забезпечення навчального
процесу кафедри машиновикористання та сервісу
технологічних систем;
− Положення про навчально-виробничу
лабораторію кафедри процесів, машин і обладнання в
агроінженерії;
− Положення про навчальну лабораторію
цивільного захисту кафедри лісівництва, лісових
культур та таксації;
− Положення про навчальну лабораторію
кафедри експлуатації лісових ресурсів та
деревообробних технологій;
− Положення про навчальну лабораторію
комп`ютерної техніки і телекомунікацій кафедри
комп`ютерних технологій і моделювання систем;
− Положення про навчальну лабораторію
інформаційно-видавничого забезпечення навчального



процесу кафедри комп`ютерних технологій і
моделювання систем;
− Положення про лабораторію дистанційного
зондування Землі;
− Положення про лабораторію роботехніки та
штучного інтелекту;
− Положення про лабораторію комп`ютерних
технології кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту;
− Положення про вимірювальну лабораторію
навчально-наукового центру екології та охорони
навколишнього середовища.

1.5. Положення про центри університету:
− Положення про навчально-науковий центр
забезпечення якості освіти;
− Положення про навчально-науковий центр
екології та охорони навколишнього середовища;
− Положення про навчально-науковий центр
інтелектуальної власності, інноватики та управління
проектами;
− Положення про навчально-науковий центр
інформаційних технологій;
− Положення про навчально-науковий центр
дуальної освіти;
− Положення про навчально-науковий центр
космічних технологій.

1.6. Положення про інші базові структурні
підрозділи:
− Положення про адміністративно-господарський
відділ;
− Положення про бібліотеку;
− Положення про ботанічний сад;
− Положення про бухгалтерію;
− Положення про відділ аспірантури та
докторантури;
− Положення про відділ діловодства та контролю
виконання;
− Положення про архів;
− Положення про відділ кадрів;



− Положення про військово-обліковий сектор
відділу кадрів;
− Положення про відділ міжнародного
співробітництва;
− Положення про відділ соціального та
гуманітарного розвитку;
− Положення про гуртожитки;
− Положення про експлуатаційно-технічний
відділ;
− Положення навчально-дослідне поле;
− Положення про планово-фінансовий відділ;
− Положення про навчально-науково-виробничу
клініку ветеринарної медицини.

2. Керівникам структурних підрозділів
ознайомити підлеглих з Положенням про
підпорядковані підрозділи та передати до відділу
кадрів університету контрольний примірник та
вченому секретарю врахований примірник № 2 до
13.11.2020 р.

54. 28.10.2020 р. 1. Перейменувати навчально-науковий центр на
навчально-науковий центр організації освітнього
процесу.

2. Реорганізувати навчально-наукову лабораторію
транспортного та ремонтно-технічного забезпечення
навчального процесу кафедри машиновикористання та
сервісу технологічних систем шляхом її виділення зі
складу кафедри машиновикористання та сервісу
технологічних систем і створити на її базі
навчально-транспортну лабораторію університету.

3. Затвердити та ввести в дію з 28.10.2020 р.:
− Положення про навчально-науковий

центр організації освітнього процесу Поліського
національного університету;

− Положення про навчально-транспортну
лабораторію Поліського національного університету.

4. Начальнику планово-фінансового відділу
ДЕНИСОВІЙ Л. О., керівнику навчально-наукового
центру УСЮК Т. В., начальнику відділу кадрів
БЄЛЬЧЄНКО С. В. внести відповідні зміни в
документацію університету.

Скидан О.В.

55. 28.10.2020 р. Рекомендувати до друку науковий журнал «Наукові
горизонти. Scientific Horizons». № 9 (94), 2020 р.

Скидан О.В.



56. 28.10.2020 р. Навчальний посібник «Апарати керування і
захисту», підготовлений колективом авторів у складі:
Ярош Я.Д., Гончаренко Ю.П., Сукманюк О.М., Прядко
В.А. рекомендувати до друку

Скидан О.В.,
Усюк Т.В.

57. 28.10.2020 р. Монографію Климової К.Я. «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої
освіти та викладачів-словесників рекомендувати до
друку

Романчук Л.Д.

58. 28.10.2020 р. Колективну монографію «Фізичне виховання:
проблеми та перспективи», підготовлену колективом
авторів під загальною редакцією доктора педагогічних
наук, професора Грибана Г.П. рекомендувати до друку.

Романчук Л.Д.

59. 28.10.2020 р. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Проблеми ведення
та експлуатації лісових і мисливських ресурсів»,
присвяченої пам’яті професора А. І. Гузія, 25 вересня
2020р. рекомендувати до друку.

Романчук Л.Д.

60. 17.11.2020 р. 1. Рекомендувати до виконання за рахунок видатків
державного бюджету, починаючи з 2021 року, проєкт
науково-технічної (експериментальної) розробки
«Оцінка антропогенного впливу на довкілля за
показником гемеробії», пропоновані терміни: з
01.01.2021 р. по 31.12.2022 р., автор проєкту: д.с.-г.н.,
професор Федонюк Т.П.

2. Рекомендувати до виконання за рахунок видатків
державного бюджету, починаючи з 2021 року, проєкт
науково-технічної (експериментальної) розробки
«Обґрунтування закономірностей формування та
функціонування сталих фітоценозів на радіоативно
забруднених, малопродуктивних і еродованих землях
Полісся України», керівник – д.с.-г.н., професор
Ключевич М. М.

3. Рекомендувати до виконання за рахунок видатків
державного бюджету, починаючи з 2021 року, проєкт
науково-технічної (експериментальної) розробки
«Автоматизована прецизійна приладова система
вимірювання кутів зі штучним інтелектом», керівник –
д.т.н., доцент Черепанська І. Ю.

4. Рекомендувати до виконання за рахунок видатків
державного бюджету, починаючи з 2021 року, проєкт
науково-технічної (експериментальної) розробки
«Соціальні інновації як інструмент трансформацій
громадянського суспільства в умовах геоекономічних
викликів», керівник – д.е.н., професор Зінчук Т. О.

5. Рекомендувати до виконання за рахунок видатків
державного бюджету, починаючи з 2021 року, проєкт

Романчук Л.Д.



науково-технічної (експериментальної) розробки
«Газогенераторний комплекс для отримання
електричної енергії із соломи», керівник – д.т.н.,
професор Кухарець С.М.

61. 17.11.2020 р. 1. Провести попередню експертизу дисертації на
тему «Формування підприємницького потенціалу
розвитку сільських територій» здобувача наукового
ступеня доктора філософії РАКОВИЧА Олександра
Івановича на фаховому семінарі кафедри
інноваційного підприємництва та інвестиційної
діяльності.

2. Рецензентами для надання висновку про
наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів вказаної дисертації призначити:

− д.е.н., професора, завідувача кафедри економіки
і підприємництва Ткачука Василя Івановича;

− к.е.н., доцента, завідувача кафедри
інноваційного підприємництва та інвестиційної
діяльності Швець Тетяну Василівну.

Тарасович Л.Д.

62. 17.11.2020 р. Порушити клопотання перед Міністерством
освіти і науки України про призначення державної
нагороди – почесного звання «Заслужений діяч науки і
техніки України» доктору економічних наук,
професору кафедри інноваційного підприємництва та
інвестиційної діяльності МИКИТЕНКО Вікторії
Володимирівні

Скидан О.В.

63. 26.11.2020 р. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і
науки України про присвоєння вченого звання доцента
НИКИТЮКУ Юрію Андрійовичу по кафедрі
екологічної безпеки та економіки
природокористування, ЧЕРНИШОВІЙ Таїсії
Миколаївні по кафедрі туризму

Скидан О.В.,
Кільніцька О.С.

64. 26.11.2020 р. Керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Статутом університету, Положенням про атестацію
здобувачів ступеня доктора філософії :
1. Провести попередню експертизу дисертації на тему
«Ефективність екологічного менеджменту
лісопромислового комплексу України» здобувача
наукового ступеня доктора філософії ФІТІСОВА
Андрія Миколайовича на фаховому семінарі кафедри
менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П.
Поліщука.
2. Рецензентами для надання висновку про наукову
новизну, теоретичне та практичне значення результатів
вказаної дисертації призначити:

− д.е.н., доцента, професора кафедри
міжнародних економічних відносин та європейської
інтеграції ДАНКЕВИЧА Віталія Євгеновича;

Тарасович Л.Д.



к.е.н., доцента, доцента кафедри інноваційного
підприємництва та інвестиційної діяльності
ПЛОТНІКОВУ Марію Федорівну.

65. 26.11.2021 р. Затвердити Положення за напрямами освітньої,
наукової, міжнародної, організаційної діяльності
Поліського національного університету відповідно до
вимог стандарту ДСТУ ІSО 9001:2015 Системи
управління якістю

Скидан О.В.

66. 26.11.2021 р. Присвоїти звання почесного професора Поліського
національного університету Надзвичайному і
Повноважному Послу Естонської Республіки в Україні
Каімо Кууск.

Скидан О.В.

67. 26.11.2021 р. Затвердити та рекомендувати до друку науковий
журнал «Наукові горизонти. Scientific Horizons»,Том
23, № 11, 2020 р.

Скидан О.В.

68. 26.11.2021 р. Рекомендувати до друку навчальний посібник
«Німецька мова професійного спрямування» для
студентів факультету ветеринарної медицини,
підготовлений колективом авторів у складі: Хант Г. О.,
Мороз М.В.

Скидан О.В.

69. 26.11.2021 р. Рекомендувати до друку монографію «Маркерні
ознаки селезінки тварин в онто- і філогенезі», автори:
Дунаєвська О.Ф., Горальський Л.П., Сокульський І.М.

Романчук Л.Д.

70. 26.11.2021 р. Рекомендувати до друку колективну монографію
«Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку,
оподаткування, аудиту і звітності в Україні й світі»,
підготовлену трудовим колективом кафедри
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Романчук Л.Д.

71. 26.11.2020 р. Рекомендувати до друку збірник тез ІІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні екологічні проблеми урбанізованих
територій»

Романчук Л.Д.

72. 26.11.2020 р. Рекомендувати до друку матеріали студентської
науково-практичної конференції «Фінансове
забезпечення економіки», 2 червня 2020 р.

Романчук Л.Д.

73. 26.11.2020 р. Рекомендувати до друку збірник за матеріалами VI
студентської наукової конференції «Сучасний профіль
міжнародних економічних відносин в умовах
пандемії».

Романчук Л.Д.

74. 29.12.2020 р. Керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням про вчену раду університету вивести зі
складу вченої ради університету ВИШНЕВСЬКОГО
Анатолія, в. о. декана факультету лісового
господарства та ДАНКЕВИЧА Євгена, декана
факультету екології і права у зв’язку із звільненням з
посади. До складу вченої ради введено:
ВИШНЕВСЬКОГО Анатолія, в. о. декана факультету
лісового господарства та екології; ДАНКЕВИЧА

Скидан О.В.



Віталія, в. о. декана факультету права, публічного
управління та національної безпеки.

75. 29.12.2020 р. 3а результатами таємного голосування надіслати
до Міністерства освіти і науки України атестаційні
справи:
– ЯРОША Ярослава Дмитровича щодо присвоєння
вченого звання професора по кафедрі електрифікації,
автоматизації виробництва та інженерної екології;

– МЕЛЬНИЧУК Вікторії Вікторівні щодо присвоєння
вченого звання доцента по кафедрі суспільних наук;
– СЛАДКОВСЬКОЇ Тетяни Анатоліївни щодо
присвоєння вченого звання доцента по кафедрі
рослинництва.

Скидан О.В.,
Кільніцька О.С.

76. 29.12.2020 р. Затвердити та ввести в дію з 01.01.2021 р.:
− фінансовий план університету на 2021 рік;
− тематичний план науково-дослідних робіт

університету на 2021 рік;
– перспективний план розвитку факультету права,

публічного управління та національної безпеки на
2021-2025 роки.

Скидан О.В.

77. 29.12.2020 р 1. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему: «Використання
селекційних та біотехнологічних методів при доборі за
продуктивними ознаками великої рогатої худоби»
(держ.реєстр. № 0116U002591), науковий керівник:
Іванов І. А. за 2020 р.

2. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему: «Стан здоров’я і
відтворювальної здатності свійських тварин та
розробка методів їх корекції в умовах техногенного
навантаження довкілля та біогеохімічних провінцій
Полісся і Лісостепу України», держ. реєстр.
№  0115U006869, науковий керівник: Калиновський
Г.М., виконавці: Ревунець А.С., Грищук Г.П., Захарін
В.В., Ковальчук Ю.В., Карпюк В.В., Ковальов П.В.,
Ковальова Л.О., Євтух Л.Г., Шнайдер В.Л., Прус В.М.
за 2016-2020 рр.

3. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему: «Розробка сучасних
методів діагностики, лікування та заходів боротьби з
інвазійними хворобами свійських тварин в зоні
Полісся та Лісостепу України», держ. реєстр.
№  0116U006642, науковий керівник: Довгій Ю.Ю.,
виконавці: Дубова О.А., Чала І.В., Фещенко Д.В.,
Згозінська О.А. за 2016-2020 рр.

4. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему: «Дослідити
господарськи корисні ознаки корів-первісток

Романчук Л.Д.



голштинізованих українських чорно-рябої та
червоно-рябої молочних порід в умовах сучасних
молочних комплексів», держ. реєстр. №  0116U004807,
науковий керівник: Пелехатий М. С., виконавці:
Піддубна Л. М., Дідківський А. М., Кобернюк В. В.,
Омелькович С. П., Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А.,
Шуляр Аліна Л., Гунтік Т. О., Осипенко М. В., Талько
О. І. за 2016-2020 рр.

5. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему: «Грибкові хвороби
жита озимого (Secale Cereal L.) та заходи обмеження їх
розвитку в Поліссі України», держ. реєстр.
№  0116U008804, науковий керівник: Ключевич М.М.,
виконавець: Гриценко О.Ю. за 2016-2020 рр.

6. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему: «Інституційні
імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в
євроінтеграційному вимірі», держ. реєстр.
№  0115U006602, науковий керівник: Якобчук В.П.,
виконавці: Довженко В. А., Захаріна О.В.,
Іванюк О. В., Кравець І. В., Симоненко Л. І.,
Ходаківський Є.І., Войтенко А. Б. за 2015-2020 рр.

7. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему: «Стратегічні
напрями розвитку аграрного сектора економіки
північно-західного регіону України в умовах
інституційних змін та соціально-економічних
трансформацій», держ. реєстр. №  0115U006781,
науковий керівник: Кравчук І. І. за 2016-2020 рр.

8. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему:
«Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному
агробізнесі», держ. реєстр. №  0115U006604, науковий
керівник: Скидан О.В., виконавці: Швець Т.В.,
Валінкевич Н.В., Левківська Л.М, Булуй О.Г., Овдіюк
О.М., Кухарець В.В., Мартинюк М.М., Плотнікова
М.Ф.за 2016-2020 рр.

9. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему: «Трансформація
українського суспільства та його еліти у контексті
цивілізаційного розвитку Європи», держ. реєстр.
№  0116U006609, науковий керівник: Мельничук І. А.,
виконавець: Мельничук І. А. за 2016-2020 рр.

10. Затвердити заключний звіт з
науково-дослідної роботи на тему:
«Теоретико-методичні засади вдосконалення системи
фізичного виховання студентів вищих навчальних
закладів», держ. реєстр. №  0116U004203, науковий
керівник: Опанасюк Ф.Г., виконавці: Грибан Г.П.,
Ткаченко П.П., Канділов І.Ю., Ободзінська О.В.,
Курилло Т.В., Пантус О.О., Пилипчук П.Б., Плотіцин



К.В., Єловець О.І., Скорий О.С., Денисовець А.П. за
2016-2020 рр.

11. Затвердити звіт з науково-дослідної роботи
на тему: «Маркерні ознаки розвитку органів
імуногенезу та нервової системи хребетних тварин в
онто- і філогенезі» (держ.реєстр. № 0120U102370),
науковий керівник: Горальський Л.П. за 2020 р.

78. 29.12.2020 р Затвердити та ввести в дію з 01.01.2021 р.:
− Положення про приймальну комісію Поліського

національного університету;
− Правила прийому для здобуття вищої освіти в

Поліському національному університеті в 2021 році;
– Порядок проведення конкурсного відбору при

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними контрактів у
Поліському національному університеті.

Скидан О.В.

79. 29.12.2020 р Керуючись постановою Кабінету Міністрів України
від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального
забезпечення», постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2016 р. № 1050 «Деякі питання
стипендіального забезпечення» затвердити ліміт
стипендіатів у розмірі 45 % при призначенні
академічних стипендій на 2021 р.

Скидан О.В.
Савченко Р.О.

80. 29.12.2020 р Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку розміщення вищими і
професійно-технічними навчальними закладами на
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків
державного сектору економіки тимчасово вільних
бюджетних коштів, отриманих за надання платних
послуг» від 25 серпня 2015 р. № 657. ухвалили:
головному бухгалтеру Савченку Р.О. забезпечити
розміщення тимчасово вільних грошових коштів
університету на депозитному рахунку державного
банку.

Скидан О.В.

81. 29.12.2020 р Навчально-тематичну програму підвищення
кваліфікації завідувачів та лікарів районних
державних лікарень ветеринарної медицини,
дільничних лікарень, дільниць, пунктів та приватних
клінік ветеринарної медицини  на 2021 рік затвердити.

Скидан О.В.
Степаненко Н.І.

82. 29.12.2020 р Затвердити та рекомендувати до друку науковий
журнал «Наукові горизонти. Scientific Horizons» Том
23, № 12, 2020 р.

Скидан О.В.

83. 29.12.2020 р Рекомендувати до друку:
– колективну монографію «Сталий розвиток

економіки: світовий досвід та перспективи України ;
за ред. д.е.н., проф. В.І. Ткачука;

– монографію І.Г. Грабар, О.І. Грабар
«Фрактальні орнаменти: конструювання,
властивості, 3D-продукування»;

Романчук Л.Д.



– збірник матеріалів VI студентської наукової
конференції «Сучасний профіль міжнародних
економічних відносин в умовах пандемії», 26
листопада 2020 р.;

– збірник праць «Студентські наукові
читання: 2020» за матеріалами конференції першого
туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт, 30.11.2020 р.;

– збірник матеріалів VI Міжнародної
науково-практичної конференції молодих вчених,
аспірантів, докторантів, студентів «Менеджмент в
аграрному секторі економіки: теорія та практика
ефективного розвитку», 03 грудня 2020 р.

84. 27.01.2021 р. 1. За результатами таємного голосування
висунути роботу “Моделювання просторово-часового
варіювання продукційного потенціалу та
біорізноманіття агроландшафтів Поліської та
Лісостепової зон України” творчого колективу
претендентів ЗИМАРОЄВОЇ Анастасії Анатоліївни,
ФЕДОНЮК Тетяни Павлівни для участі у конкурсі на
здобуття премії Верховної Ради України для молодих
вчених у 2021 році.

2.За результатами таємного голосування
включити до складу колективу претендентів:
ЗИМАРОЄВУ Анастасію Анатоліївну та ФЕДОНЮК
Тетяну Павлівну.

Скидан О.В.

85. 27.01.2021 р. За результатами таємного голосування висунути
роботу “Ландшафтний підхід у оцінці екологічного
стану та продукційного потенціалу водних екосистем
Полісся України” творчого колективу претендентів
ФЕДОНЮК Тетяни Павлівни, ЗИМАРОЄВОЇ
Анастасії Анатоліївни для участі у конкурсі на
здобуття премії Президента України для молодих
вчених у 2021 році.

За результатами таємного голосування включити
до складу колективу претендентів: ЗИМАРОЄВУ
Анастасію Анатоліївну та ФЕДОНЮК Тетяну
Павлівну.

Романчук Л.Д

86. 27.01.2021 р. З метою формування проєкту Стратегії
розвитку Поліського національного університету до
2025 року

1. Проректорам РОМАНЧУК Л., ДЕМЯНЕНКУ
Ю., МАРТИНЧУКУ І.; деканам факультетів:
агрономічного (відповідальний САЮК О.), економіки
та менеджменту (відповідальний ОПАЛОВ О.),
ветеринарної медицини (відповідальний РЕВУНЕЦЬ
А.), права, публічного управління та адміністрування

Скидан О. В.



(відповідальний ДАНКЕВИЧ В.), інженерії та
енергетики (відповідальний ЯРОШ Я.), лісового
господарства та екології (відповідальний
ВИШНЕВСЬКИЙ А.), обліку та фінансів
(відповідальний КОВАЛЬЧУК О.), технологічного
(відповідальний АНДРІЙЧУК В.) спільно із
завідувачами кафедр; керівникам навчально-наукових
центрів (БУГАЙЧУК В., КОВБАСЮК С.,
ЛИТВИНЧУК І., МОЛОДЕЦЬКІЙ К., СТЕПАНЕНКО
Н., УСЮК Т., ФЕДОНЮК Т.) підготувати пропозиції
та доповнення для формування проєкту Стратегії
розвитку Поліського національного університету до
2025 року та надіслати їх на електронну пошту
ректора: skydanolegv@ukr.net., до 15.02.2021 р.

2. Начальнику відділу діловодства та контролю
виконання ЄВТУХ М. надіслати керівникам
структурних підрозділів університету проєкт Стратегії
розвитку Поліського національного університету до
2025 року; Політику у сфері якості Поліського
національного університету; Цілі у сфері якості
Поліського національного університету; Настанови з
якості Поліського національного університету для
опрацювання та розробки відповідних пропозицій.

87. 27.01.2021 р. 1. Затвердити та ввести в дію з 01.02.2021 р.:
− Політику у сфері якості Поліського

національного університету;
− Цілі у сфері якості Поліського національного

університету;
− Настанови з якості Поліського національного

університету;
− Ризики діяльності Поліського національного

університету;
− Процедуру «Управління задокументованою

інформацією»;
− Процедуру «Аналізування системи управління

якістю з боку керівництва»;
− Процедуру «Управління ризиками діяльності»;
− Процедуру «Управління внутрішнім аудитом»;
− Процедуру «Управління корегувальними

діями»;
− Процедуру «Управління невідповідними

послугами»;
− Процедуру «Планування діяльності»;
− Карту процесів системи управління якістю

Поліського національного університету.
2. Затвердити Звіт з якості функціонування системи
управління якістю Поліського національного
університету за 2020 рік.

Скидан О. В.



88. 27.01.2021 р. Затвердити звіт про результати наукової роботи
науково-педагогічних працівників університету за
2020 р.

Романчук Л.Д

89. 27.01.2021 р. Затвердити та ввести в дію з 01.02.2021 р.:
− Порядок проведення конкурсного

відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання з ними
контрактів у Поліському національному університеті;

− Порядок заміщення вакантних посад
деканів факультетів та укладання з ними контрактів у
Поліському національному університеті;

− Положення про порядок замовлення,
друку, видачі й обліку документів про вищу освіту та
академічних довідок у Поліському національному
університеті.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
– Порядок проведення конкурсного відбору при

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними контрактів у
Поліському національному університеті, що
затверджений рішенням вченої ради від 29.12.2020 р.
протокол № 7 (наказ від 29.12.2020 р. № 297);

– Положення про порядок замовлення, друку,
видачі й обліку документів про вищу освіту та
академічних довідок у Поліському національному
університеті, що затверджене рішенням вченої ради
від 26.11.2020 р. протокол № 6 (наказ від 27.11.2020 р.
№  256).

Скидан О. В.

90. 27.01.2021 р. Керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Статутом університету, Положенням про загальні
вимоги щодо надання платних освітніх та інших
послуг університетом, Положенням про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті університету, Положенням про
наукові школи університету

1. Створити психологічний хаб «Safe_Space»
кафедри психології факультету права, публічного
управління та національної безпеки.

2. Затвердити та ввести в дію з 01.02.2021 р.:
− Положення про психологічний хаб

«Safe_Space» кафедри психології факультету права,
публічного управління та національної безпеки;

− наукову школу «Психологія розвитку людини»,
галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
спеціальність 053 Психологія, науковий керівник –
доктор психологічних наук, професор Журавльова
Лариса Петрівна.

Скидан О. В.
Романчук Л.Д.



91. 27.01.2021 р. Затвердити звіти про роботу спеціалізованих
вчених рад  університету за 2020 рік:
– Д 14.083.01 за спеціальністю 03.00.16 – екологія на
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
сільськогосподарських наук;
– Д 14.083.02 за спеціальностями 08.00.03 – економіка
та управління національним господарством; 08.00.03 –
економіка та управління підприємством на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) економічних
наук.

Скидан О. В.,
Романчук Л.Д.

92. 27.01.2021 р. Затвердити та ввести в дію з
01.01.2021 р.  перспективний план розвитку
факультету лісового господарства та екології на
2021-2025 роки

Скидан О. В.

93. 27.01.2021 р. Порушити клопотання до Міністерства освіти і
науки України про представлення до нагородження
відомчою відзнакою – нагрудним знаком «Відмінник
освіти» д.т.н., професора, почесного професора
університету ГОЛУБА Геннадія Анатолійовича

Скидан О. В.,
Бєльчєнко С.В.

94. 27.01.2021 р. Просити Міністерство освіти і науки України:
− призначити академічну стипендію Президента

України на ІІ півріччя 2020-2021 навчального року
КОГУТЮ Вадиму Олександровичу, студенту 4 року
навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності
«Лісове господарство» відповідно до рішення вченої
ради факультету лісового господарства та екології;

− призначити академічну стипендію Президента
України на ІІ півріччя 2020-2021 навчального року
КОРБУТ Богдані Олександрівні, студентці 3 року
навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності
«Агрономія» відповідно до рішення вченої ради
агрономічного факультету.

Скидан О.В.,
Усюк Т. В.

95. 27.01.2021 р. Просити Міністерство освіти і науки України:
− призначити іменну стипендію ім. М.

Грушевського на ІІ півріччя 2020-2021 навчального
року САГАН Ірині Петрівні, студентці 2 року
навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності
«Економіка» відповідно до рішення вченої ради
факультету економіки та менеджменту;

− призначити академічну стипендію
Президента України на ІІ півріччя 2020-2021
навчального року ЯЩЕНКО Маргариті Сергіївні,
студентці 3 року навчання освітнього ступеня
бакалавр спеціальності «Фінанси, банківська
справа та страхування» відповідно до рішення
вченої ради факультету обліку та фінансів.

Скидан О.В.,
Усюк Т. В.



96. 27.01.2021 р. Дати позитивну оцінку виконаній дипломній роботі
на тему: «Розробка комплексних рішень для
маркетингу освітніх послуг у закладах вищої освіти» і
використати рекомендовані дипломницею ВЛАСЕНКО
Оленою Павлівною пропозиції щодо удосконалення
комплексної системи маркетингу освітніх послуг
Поліського національного університету.

Скидан О. В.

97. 27.01.2021 р. 1. Ліквідувати лабораторію цивільного захисту
кафедри лісівництва, лісових ресурсів та таксації лісу.

2. Створити навчально-наукову лабораторію
овочівництва закритого ґрунту.

3. Створити сектор довузівської підготовки у
складі навчально-наукового центру забезпечення
якості освіти.

4. Затвердити та ввести в дію з 01.02.2021 р.:
− Положення про навчально-наукову

лабораторію овочівництва закритого ґрунту
Поліського національного університету;

− Положення про сектор довузівської
підготовки навчально-наукового центру забезпечення
якості освіти Поліського національного університету.

5. Начальнику планово-фінансового відділу
ДЕНИСОВІЙ Л., начальнику відділу кадрів
БЄЛЬЧЄНКО С.; керівнику навчально-наукового
центру організації освітнього процесу УСЮК Т.;
керівнику навчально-наукового центру забезпечення
якості освіти СТЕПАНЕНКО Н. внести відповідні
зміни в документацію університету.

Скидан О. В.

98. 27.01.2021 р. Рекомендувати до друку навчальний посібник
«Ландшафтознавство», підготовлений колективом
авторів у складі: Світлана Матковська, Микола
Світельський, Оксана Іщук, Володимир Стріха, Ігор
Шульга

Скидан О.В.

99. 27.01.2021 р. Рекомендувати до друку навчальний посібник
«Діловодство та документація», автор Світлана Вітер

Скидан О.В.

100. 24.02.2021 р. Порушити клопотання перед Міністерством
освіти і науки України про присвоєння вченого звання
професора ДЕРЕВ’ЯНКУ Дмитру Аксентійовичу по
кафедрі процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Скидан О.В.,
Кільніцька О.С.

101. 24.02.2021 р. Затвердити Стратегію розвитку Поліського
національного університету до 2025 року.

Скидан О.В.,
Романчук Л.Д.,
Демяненко Ю. В.,
Мартинчук І.В.

102. 24.02.2021 р. Затвердити та ввести в дію з 01.03.2021 р.:
– Положення про вчену раду Поліського

національного університету;
– Положення про ректорат Поліського

національного університету;
– Положення про конкурсну комісію для

Скидан О.В.,
Кільніцька О.С.



проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів у Поліському
національному університеті;

– Положення про групи забезпечення та проєктні
групи освітніх програм Поліського національного
університету;

– Положення про оскарження результатів
підсумкового контролю здобувачів вищої освіти
Поліського національного університету;

– Положення про преміювання працівників
Поліського національного університету;

–  Положення про атестацію працівників
бухгалтерії Поліського національного університету.

103. 24.02.2021 р. Затвердити фінансовий звіт Поліського
національного університету за 2020 рік.

Скидан О.В.
Демяненко

Ю.В.
104. 24.02.2021 р. Затвердити та ввести в дію з 01.03.2021 р.:

– перспективний план розвитку
агрономічного факультету на 2021-2025 роки;

– перспективний план розвитку
факультету ветеринарної медицини на 2021-2025 роки;

– перспективний план розвитку
факультету інженерії та енергетики на 2021-2025
роки;

– перспективний план розвитку
факультету економіки та менеджменту на 2021-2025
роки;

– перспективний план розвитку
факультету обліку та фінансів  на 2021-2025 роки;

– перспективний план розвитку
технологічного факультету на 2021-2025 роки.

Скидан О.В.

105. 24.02.2021 р. 1. Ліквідувати кафедру аналізу і статистики імені
І.В. Поповича.

2. Реорганізувати кафедру комп’ютерних
технологій і моделювання систем шляхом виведення з
її складу навчальної лабораторії
інформаційно-видавничого забезпечення навчального
процесу, приєднання її до навчально-наукового центру
інформаційних технологій та скорочення чисельності
працівників лабораторії на 3 штатні одиниці.

3. Затвердити та ввести в дію з 01.03.2021 р.
Положення про навчальну лабораторію
інформаційно-видавничого забезпечення навчального
процесу навчально-наукового центру інформаційних
технологій;

4. Керівнику навчально-наукового центру
організації освітнього процесу УСЮК Т., керівнику
навчально-наукового центру інформаційних



технологій МОЛОДЕЦЬКІЙ К., керівнику начальнику
планово-фінансового відділу ДЕНИСОВІЙ Л.,
начальнику відділу кадрів БЄЛЬЧЄНКО С. внести
відповідні зміни в документацію університету.

106. 24.02.2021 р. Порушити клопотання до Житомирської обласної
державної адміністрації про представлення до
нагородження почесним званням „Заслужений
працівник фізичної культури і спорту України"
ТКАЧЕНКА Павла Петровича, кандидат педагогічних
наук, доцента, завідувача кафедри фізичного
виховання Поліського національного університету,
зважаючи на його заслуги перед університетом, які
були досягнути в процесі науково-педагогічної
діяльності і виявилися в навчанні
висококваліфікованих, фізично підготовлених
спеціалістів; підготовці майстра спорту міжнародного
класу з гирьового спорту, 5 майстрів спорту України,
17 кандидатів у майстри спорту та більше 100
першорозрядників; написанні навчальних посібників,
що використовуються в освітній діяльності.

Скидан О.В.,
Бєльчєнко С.В.

107. 24.02.2021 р. За результатами відкритого голосування порушити
клопотання до Житомирської обласної ради про
нагородження відзнакою «Честь і слава
Житомирщини» МОЙСІЄНКО Віри Василівни,
доктора сільськогосподарських наук, професора,
завідувача кафедри рослинництва університету, за
багаторічну сумлінну працю, успіхи у професійній
діяльності, підготовку висококваліфікованих кадрів.

Скидан О.В.,
Бєльчєнко С.В.

108. 24.02.2021 р. За результатами відкритого голосування порушити
клопотання до Житомирської обласної ради про
нагородження ЖУРАВЛЬОВА Валерія Пилиповича,
доктора фізико-математичних наук, професора,
завідувача кафедри вищої та прикладної математики,
відомого вченого-математика, роботу якого відзначено
премією імені М. Г. Крейна Національної академії
наук України, що присуджується за видатні наукові
роботи в галузі функціонального аналізу і теорії
функцій, а також за багаторічну сумлінну працю,
видання наукових та навчально-методичних праць, що
використовуються в освітній діяльності, підготовку
висококваліфікованих кадрів.

Скидан О.В.,
Бєльчєнко С.В.

109. 24.02.2021 р. За результатами відкритого голосування
підтримати кандидатуру ЗАІМЕНКО Наталії
Василівни, доктора біологічних наук, професора,
члена-кореспондента, директора Національного
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України
для участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного

Скидан О.В.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9


члена (академіка) НАН України по Відділенню
загальної біології за спеціальністю «Рослинні
біотехнології».

110. 24.02.2021 р. За результатами відкритого голосування
підтримати кандидатуру РАХМЕТОВА Джамала
Бахлул, доктора сільськогосподарських наук,
професора, заступника директора з наукової роботи,
завідувача відділу культурної флори Національного
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України
для участі у конкурсі на заміщення вакансії
члена-кореспондента Національної академії наук
України по Відділенню загальної біології за
спеціальністю «генетика рослин».

Скидан О.В.

111. 24.02.2021 р. За результатами відкритого голосування
підтримати кандидатуру ХАРЧЕНКА Віталія
Олександровича, доктора біологічних наук, старшого
наукового співробітника, заступника директора з
наукової роботи Інституту зоології ім. І. І.
Шмальгаузена НАН України для обрання його
членом-кореспондентом Національної академії наук
України по Відділенню загальної біології НАН
України за спеціальністю «екологія та таксономія
безхребетних тварин».

Скидан О.В.

112. 24.02.2021 р. Надати академічну відпустку аспірантці третього
року денної форми навчання за спеціальністю
211 «Ветеринарна медицина» НІКІТІНІЙ Юлії
Олегівні у зв’язку з народженням та доглядом за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Романчук Л.Д.

113. 24.02.2021 р. Надати академічну відпустку аспіранту четвертого
року заочної форми навчання (контракт) за
спеціальністю 101 «Екологія» ДІДЕНКУ Павлу
Володимировичу у зв’язку зі станом здоров’я.

Романчук Л. Д.

114. 24.02.2021 р. Рекомендувати до друку наукові та
навчально-методичні видання:

− підручник «Екологічна безпека та управління»,
автори: Людмила Герасимчук, Руслана Валерко;

− матеріали науково-практичної конференції
«Сучасні аспекти вирішення проблем у захисті і
карантині рослин», 25 лютого 2021 р.;

–   матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції, присвяченої І туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт на факультеті
лісового господарства та екології Поліського
національного університету «Студентські наукові
читання – 2021» (25 січня 2021 р.).

Романчук Л.Д.,
Усюк Т. В.



115. 14.04.2021 р. Ввести до складу вченої ради університету за
посадою:

– ДАНКЕВИЧА Євгена, д.е.н., професора,
директора Науково-інноваційного інституту екології та
лісу, професора кафедри екологічної безпеки та
економіки природокористування;

УСЮК Тетяну, к.е.н., доцента, керівника
навчально-наукового центру організації освітнього
процесу.

Скидан О.В.
Кільніцька О.С.

116. 14.04.2021 р. 1. Затвердити та ввести в дію з 15.04.2021 р.:
– Положення про порядок надання платних

освітніх та інших послуг, які можуть надаватися
університетом;

– Порядок видачі академічних довідок
здобувачам вищої освіти (PhD).
2. Затвердити та застосувати з 01.01.2021 р. 2-гу
редакцію Положення про призначення стипендій
здобувачам вищої освіти.

Скидан О.В.

117. 14.04.2021 р. 1. Відповідно до наказу від 25.08.2020 р. № 05 вз
«Про організацію дистанційного стажування
науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ» визнати
результати підвищення кваліфікації
(науково-педагогічне стажування)
науково-педагогічних працівників університету у
Сільськогосподарському університеті ім. Гуго
Коллонтая в м. Краків (Польща) з 12.10.2020 р. по
30.03.2021 р. обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС) на
тему «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий
розвиток сільського господарства Польщі та України»
(список слухачів курсів додається).

2. Відповідно до сертифікату № IIS-IEPD/02005/2021,
програми та звіту про стажування доцента кафедри
правознавства Кравчук Ірини Ігорівни визнати
результати її підвищення кваліфікації (стажування) в
Інституті розвитку освіти та підвищення кваліфікації в
Будапешті (Угорщина) з 01.02.2021 р. по 22.02.2021 р.
обсягом 180 годин на тему «Новітні тенденції освіти в
сучасному інформаційному просторі та науковій
діяльності. Європейський досвід та практика».

Степаненко Н.І.

118. 14.04.2021 р. Затвердити остаточний звіт науково-дослідної роботи
за темою: «Фінанси в умовах бюджетної
децентралізації» (№ державної реєстрації
0116U004551), період виконання 2016-2021 рр.,
науковий керівник Дема Д.І.

Романчук Л.Д.

119. 14.04.2021 р. Затвердити та ввести в дію з 01.03.2021 р.:
– програму підготовки кінологів;
– програму підготовки бджолярів;

Скидан О.В.



– програму іноземних мов.
120. 14.04.2021 р. Надати академічну відпустку аспірантці четвертого

року заочної форми навчання (контракт) за
спеціальністю 051 «Економіка» СЕМЕНЕЦЬ Галині
Василівні у зв’язку зі станом здоров’я.

Романчук Л.Д.

121. 14.04.2021 р. Затвердити та рекомендувати до друку науковий
журнал «Наукові горизонти. Scientific Horizons». Том
24. № 1. 2021 р.

Скидан О.В.

122. 14.04.2021 р. Рекомендувати до друку наукові та
навчально-методичні видання:

− підручник «Радіобіологія та радіоекологія»,
автори: Романчук Л., Мартенюк Г., Герасимчук Л.,
Валерко Р., Кравчук М.;

− навчальний посібник «Електричні машини»,
автори: Гончаренко Ю., Ярош Я., Сукманюк О.,
Коновалов О.;

− навчальний посібник «Генетика тварин з
біометрією», автори: Піддубна Л., Пелехатий М.,
Кучер Д., Кочук-Ященко О., Кобернюк В.;

− навчальний посібник «Екологічні основи
формування функціональної системи безпеки і якості
харчової сировини», автори: Славов В., Коваленко О.,
Данчук Л., Ковальчук Т., Дідух М., Біденко В.,
Вербельчук С., Трохименко В., Кальчук Л.;

− методичний посібник «Забезпеченість
бджолозапилення в Україні», автори: Адамчук Л.,
Лісогурська Д., Фурман С., Лісогурська О.;

− навчальний посібник «Технологія
виробництва продукції козівництва», автори: Ткачук
В., Шуляр А., Шуляр А., Андрійчук В.;

− навчальний посібник «Інноваційні
технології заготівлі і використання кормів і кормових
добавок», автори: Борщенко В., Лавринюк О.,
Кривий М., Степаненко В., Вербельчук Т., Мамченко
В., Вербельчук С.;

− монографію «Міграція радіонуклідів у
трофічному ланцюзі тварин та людини на
Українському Поліссі», автори: Борщенко В.,
Лавринюк О.;

− колективну монографію «Капіталізація
агарного сектору економіки», підготовлену
співробітниками кафедри фінансів і кредиту за
результатами НДР «Дослідження механізмів
підвищення капіталізації аграрного сектору
економіки», науковий керівник Недільська Л.;

− збірник тез міжнародної науково-практичної
конференції «Чорнобильська катастрофа. Актуальні
проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення»
(м. Житомир, 22-23 квітня 2021 р.).

Скидан О.В.
Романчук Л.Д.
Усюк Т.В.



123. 28.04.2021 р. Порушити клопотання про присвоєння вченого звання
професора КОТ Тетяні Францівні по кафедрі анатомії і
гістології; доцента ГОНЧАРЕНКУ Володимиру
Васильовичу по кафедрі внутрішніх хвороб тварин та
фізіології; ЗГОЗІНСЬКІЙ Оксані Анатоліївні по
кафедрі паразитології, ветеринарно-санітарної
експертизи та зоогігієни; доцента КРАВЧУК Ірині
Ігорівні по кафедрі правознавства; ХОМЕНКО Зоряні
Володимирівні по кафедрі анатомії і гістології

Скидан О.В.,
Кільніцька О.С.

124. 28.04.2021 р. Висунути на конкурс кандидата на здобуття іменної
стипендії Верховної Ради України для молодих учених
– докторів наук на 2022 рік НИКОЛЮК Ольгу
Миколаївну, доктора економічних наук, доцента,
заступника керівника навчально-наукового центру
інформаційних технологій.

Скидан О.В.

125. 28.04.2021 р. 1. Гарантам освітніх програм забезпечити
перегляд освітніх програм за результатами їх
моніторингу фахівцями навчально-наукового центру
організації освітнього процесу з метою набуття
здобувачами вищої освіти професійних, соціальних,
мовних та комп’ютерних компетентностей, які
визначені у Стандартах вищої освіти відповідної
спеціальності та рівня освітнього ступеня підготовки
та подати їх керівнику навчально-наукового центру
організації освітнього процесу УСЮК Тетяні до
21.05.2021 р. з подальшим їх затвердженням на
засіданні вченої ради університету.

2. Результати–рекомендації акредитаційних
експертиз освітніх програм та заходи модернізації
внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Поліського національного університету прийняти до
відома та розмістити їх на офіційному сайті
університету.

3. Здійснити модернізацію внутрішньої системи
забезпечення якості освіти відповідно до результатів
акредитаційних процедур в межах функціональних
обов’язків відповідних посадових осіб

Скидан О.В.
Усюк Т.В.

126. 28.04.2021 р Затвердити та ввести в дію з 12.05.2021 р. Порядок
перевірки академічних текстів на наявність
академічного плагіату в новій редакції.

Скидан О.В.
Романчук Л.Д.

127. 28.04.2021 р. Порушити клопотання у Комітет з державних премій
України в галузі науки і техніки про підтримку авторів
роботи «Збереження, відновлення та використання
видового та порідного різноманіття аборигенних
сільськогосподарських тварин України» (під номером
Р-13): ГРИЦИНЯКА Ігоря Івановича,
ЖУКОРСЬКОГО Остапа Мирославовича, КОВТУН
Світлани Іванівни, ЛАДИКИ Володимира Івановича,

Скидан О.В.



ПОЛУПАН Юрія Павловича, РЄЗНИКОВОЇ Наталії
Леонтіївни, ХМЕЛЬНИЧОГО Леонтія Михайловича,
ГУЗЄВА Ігоря Вікторовича щодо присудження
державної премії України в галузі науки і техніки у
2021 році.

128. 28.04.2021 р. Керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Постановою Кабінету Міністрів України «Про
порядок проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. № 167,
наказом Міністерства освіти і науки України від
15.04.2021 р. № 420 «Про рішення з питань
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань», Положенням про вчену раду університету,
Положенням про атестацію здобувачів ступеня
доктора філософії університету затвердити рішення
вченої ради та видати дипломи доктора філософії:

− РАКОВИЧУ Олександру Івановичу,
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»;

− ФІТІСОВУ Андрію Миколайовичу,
спеціальність 073 «Менеджмент».

Скидан О.В.

129. 28.04.2021 р. 1. Реорганізувати кафедру комп’ютерних
технологій і моделювання систем шляхом виведення з
її складу навчальної лабораторії комп’ютерної техніки
і телекомунікацій та приєднання її до
навчально-наукового центру інформаційних
технологій.

2. Керівнику навчально-наукового центру
організації освітнього процесу УСЮК Т., начальнику
планово-фінансового відділу ДЕНИСОВІЙ Л.,
начальнику відділу кадрів БЄЛЬЧЄНКО С. внести
відповідні зміни в документацію університету.

3. Керівнику навчально-наукового центру
інформаційних технологій МОЛОДЕЦЬКІЙ К. внести
відповідні зміни у Положення про навчально-науковий
центр інформаційних технологій та посадові обов’язки
працівників.

Скидан О.В.

130. 28.04.2021 р. Рекомендувати до друку збірник матеріалів IX
Міжнародної науково-практичної конференції
«Органічне виробництво та продовольча безпека»,
27-28 травня 2021 р.

Романчук Л.Д.

131. 28.04.2021 р. Рекомендувати до друку тези доповідей збірника
наукових праць Міжнародної науково-практичної
конференції «Пріоритетні напрями розвитку
економіки: наукові дискусії» (27.04.2021 р.).

Романчук Л.Д.

132. 26.05.2021 р. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і
науки про присвоєння вченого звання доцента
КАРАСЬ Ірині Федорівні по кафедрі геодезії та

Скидан О.В.
Кільніцька О.С.



землеустрою, КУХАРЕЦЬ Валентині Володимирівні
по кафедрі інноваційного підприємництва та
інвестиційної діяльності

133. 26.05.2021 р. 1. Ввести в дію з 01.09.2021 р.:
– освітньо-професійні програми підготовки здобувачів
першого (бакалаврського), другого (магістерського)
рівнів вищої освіти та освітньо-наукові програми
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти;
– навчальні плани для вступників 2021 р. та робочі
навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік для
здобувачів вищої освіти за всіма рівнями вищої освіти
денної та заочної форм навчання.

2. Затверджені раніше освітні програми і
навчальні плани за відповідними спеціальностями та
рівнями вищої освіти залишаються чинними і діють до
завершення навчання тих здобувачів, які були
зараховані до 01.09.2021 р.

3. Гарантам подати до 14.06.2021 р. затверджені у
встановленому порядку освітні програми підготовки
здобувачів за рівнями вищої освіти до ННЦ організації
освітнього процесу (в електронному та паперовому
вигляді).

Скидан О. В.,
Усюк Т.В.

134. 26.05.2021 р. Затвердити та ввести в дію з 01.06.2021 р.:
– Порядок попереднього розгляду та видання

навчально-методичних і наукових праць Поліського
національного університету;

– Порядок організації дуальної форми здобуття
освіти в Поліському національному університеті.

Скидан О.В.

135. 26.05.2021 р. Затвердження звіту про діяльність
навчально-наукового центру дуальної освіти.

Скидан О.В.

136. 26.05.2021 р. Порушити клопотання про призначення нагороди
Житомирської обласної ради ВОЙТЕНКУ Архипу
Борисовичу, професору кафедри економічної теорії,
інтелектуальної власності та публічного управління
університету, за багаторічну сумлінну працю, успіхи у
професійній діяльності, підготовку
висококваліфікованих кадрів та з нагоди 75-річчя з дня
народження.

Скидан О.В.

137. 26.05.2021 р. Підтримати наукову роботу: «Розробка комплексу
новітніх методів дослідження стану та поетапного
ребальзамування тіла М.І. Пирогова» авторського
колективу у складі: професора Гумінського Ю.Й.,
професора Мельника О.П., члена-кореспондента
НАМН України Проданчука М.Г., професора Ткача
Г.Ф., доцента Гриценка С.І., вченого секретаря
Національного музею-садиби ім. Пирогова
Гайдукова В.О., старших викладачів Стельмащука
П.О. та Залевського Л.Л. висунуту Вінницьким
національним медичним університетом імені

Скидан О.В.



М.І. Пирогова на здобуття Державної премії України в
галузі науки і техніки в 2021 році.

138. 26.05.2021 р. Порушити клопотання про рекомендацію до
відзначення державною нагородою – присвоєння
почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки
України» СКИДАНА Олега Васильовича, ректора

Мартинчук І.В.
Демяненко Ю.В.

139. 26.05.2021 р. Визнати результатом підвищення кваліфікації
науково-педагогічне стажування КРАВЧУК Ірини
Ігорівни у період з 09.11.2020 р. по 12.12.2020 р. в
Гнесінській вищій школі «Міленіум» (Республіка
Польща) за фахом «Економічні науки». Визначити
обсяг підвищення кваліфікації в обсязі 6 кредитів
ЄКТС

Степаненко Н.І.

140. 26.05.2021 р. Надати академічну відпустку аспіранту 4 року
заочної форми навчання за спеціальністю
073 «Менеджмент» ЛОГВИНЕНКУ Сергію
Леонідовичу за станом здоров’я.

Романчук Л.Д.

141. 26.05.2021 р. Просити Житомирську міську раду призначити у
2021 році стипендію міського голови:

− ТРОХИМЕНКО Ользі Володимирівні,
студентці 4 курсу освітнього ступеня бакалавр
спеціальності «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва».

Підстава: витяг з протоколу № 6 засідання вченої
ради технологічного факультету від 25.05.2021 р.;

− МАРТИНЮК Катерині Романівні, студентці 3
курсу освітнього ступеня бакалавр спеціальності
«Облік і оподаткування»;

− СУСУ Василю Юрійовичу, студенту 2 курсу
освітнього ступеня бакалавр спеціальності
«Комп`ютерні науки».

Підстава: витяг з протоколу № 9 засідання вченої
ради факультету обліку та фінансів від 21.05.2021 р.;

− ЧИСТОВІЙ Марині Сергіївні – студентці 3
курсу освітнього ступеня магістр спеціальності
«Ветеринарна медицина»;

Підстава: витяг з протоколу № 7 засідання вченої
ради факультету ветеринарної медицини від
25.05.2021 р.

Скидан О.В.
Усюк Т.В.

142. 26.05.2021 р. Рекомендувати до друку навчальний посібник
«Система точного землеробства», підготовлений
колективом авторів у складі: Дерев’янко Д.А.,
Петрівний О.І., Дерев’янко О.Д.

Скидан О.В.

143. 26.05.2021 р. Рекомендувати до друку навчальний посібник
«Технології штучного інтелекту», підготовлений
колективом авторів у складі: Жученко А.І.,
Черепанська І.Ю., Сазонов А.Ю., Ковалюк Д.О., Ярош
Я.Д.

Скидан О.В.

144. 26.05.2021 р. Рекомендувати до друку методичні рекомендації Скидан О.В.



«Навчально-методичний комплекс
інформаційно-навчальної кампанії з розвитку ринку
керованого бджолозапилення», підготовлені
колективом авторів у складі: Адамчук Л.О.,
Лісогурська Д.В., Двикалюк Р.О., Лайтер Є.І.

145. 26.05.2021 р. Рекомендувати до друку навчальний посібник
«Охорона праці (в галузі ветеринарної медицини і
тваринництва)», автори: Бездітко Л.В., Заїка С.С.,
Рибачук Ж.В., Бездітко О.Є., Лісогурська О.В.

Скидан О.В.

146. 23.06.2021 р. Порушити клопотання про присвоєння вченого
звання: професора КРАВЧУК Ірині Ігорівні по кафедрі
менеджменту організацій і адміністрування; доцента
МАЄВСЬКОМУ Олександру Володимировичу по
кафедрі комп’ютерних технологій і моделювання
систем; доцента СЛЮСАРЮ Миколі Вікторовичу та
ШУЛЯР Альоні Леонідівні по кафедрі технологій
виробництва продукції тваринництва.

Скидан О.В.,
Кільніцька О.С.

147. 23.06.2021 р. Затвердити Звіт про роботу комісії з етики та
академічної доброчесності Поліського національного
університету за 2020/2021 н. р.

Романчук Л.Д.

148. 23.06.2021 р. Затвердити та ввести в дію з 24.06.2021 р.:
– Положення про вибіркові навчальні дисципліни
освітньої програми;
– Положення про наукові гуртки Поліського
національного університету;
– Порядок оформлення обхідного листа в Поліському
національному університеті;
– Положення про атестацію керівників
структурних підрозділів Поліського національного
університету;
– Положення про атестацію професіоналів і
фахівців структурних підрозділів Поліського
національного університету;
– Положення про атестацію працівників
бібліотеки Поліського національного університету;
Правила прийому для здобуття вищої освіти в
Поліському національному університет в 2021 році
(редакція № 2).

Скидан О.В.
Усюк Т.В.,
Бєльчєнко С.В.

149. 23.06.2021 р. Провідному юрисконсульту РЕХТЕР Н., керівнику
відділу кадрів БЄЛЬЧЄНКО С. внести зміни у розділ 3
і Додаток 2 «Інформаційна довідка» Порядку
проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів у Поліському
національному університеті, що затверджено
рішенням вченої ради від 27.01.2021 р. протокол № 8,
відповідно до змін Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365.

Скидан О.В.



150. 23.06.2021 р. Висунути до складу Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти претендента
ФЕДОНЮК Тетяну Павлівну, доктора
сільськогосподарських наук, професора, керівника
навчально-наукового центру екології та охорони
навколишнього середовища.

Скидан О.В.

151. 23.06.2021 р. Керуючись Законом України “Про вищу освіту”,
Статутом університету, стандартами вищої освіти
спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього
середовища”, Положенням про організацію освітнього
процесу в Поліському національному університеті,

1. Виключити з переліку освітніх програм на
2021-2022 н. р., освітньо-професійну програму
“Технології захисту навколишнього середовища” за
першим (бакалаврським) та другим (магістерським)
рівнями вищої освіти галузі знань 18 “Виробництво та
технології”.

2. Гарантам довести інформацію до відома
здобувачів вищої освіти, які навчаються за цими
освітніми програмами.
Відповідальність за виконанням наказу покласти на
в.о. декана факультету лісового господарства та
екології ВИШНЕВСЬКОГО А. В.

Скидан О.В.,
Усюк Т.В.

152. 23.06.2021 р. Призначити попередню експертизу дисертації
здобувача ступеня доктора філософії КОВАЛЬЧУКА
Олега Миколайовича на фаховому семінарі кафедри
анатомії і гістології

Романчук Л.Д.

153. 23.06.2021 р. Просити Міністерство освіти і науки України
призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів
України на І півріччя 2021-2022 н. р.:
– ЖИЛІНІЙ Марії Валеріївні, здобувачці другого
(магістерського) рівня вищої освіти 3 року навчання
освітньо-професійної програми “Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза»” факультету ветеринарної
медицини.
– КРИВОЛАПЧУКУ Василю Миколайовичу,
здобувачу першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти 3 року навчання освітньо-професійної програми
“Екологія” факультету лісового господарства та
екології.

154. 23.06.2021 р. Просити Міністерство освіти і науки України
призначити іменні стипендії Верховної Ради України
на 2021-2022 н. р.:
САВИЦЬКІЙ Анастасії Сергіївні, здобувачці першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти 3 року навчання



освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська
справа та страхування” факультету обліку та фінансів;
– ПОДОРОЖНІЙ Юлії Вікторівні, здобувачці першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти 2 року навчання
освітньо-професійної програми “Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва”
технологічного факультету.

155. 23.06.2021 р. Просити Міністерство освіти і науки України
призначити академічні стипендії Президента України
на І півріччя 2021-2022 н. р.:

- ГАРІЧЕВІЙ Катерині Андріївні,
здобувачці першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти 3 року навчання освітньо-професійної
програми “Публічне управління та адміністрування”
факультету права, публічного управління та
національної безпеки;

- БІЛОЦЬКОМУ Олександру
Васильовичу, здобувачу першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти 2 року навчання
освітньо-професійної програми “Агроінженерія”
факультету інженерії та енергетики.

156. 23.06.2021 р. Надати академічну відпустку аспірантці 4 року денної
форми навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарна
медицина» ВАСЕЙКІНІЙ Юлії Георгіївні за станом
здоров’я (при умові отримання висновку ЛКК від
24.06.2021 р.).

Романчук Л.Д.

157. 23.06.2021 р. Затвердити та рекомендувати до друку науковий
журнал «Наукові горизонти. Scientific Horizons». Том
24. № 2. 2021 р.

Скидан О.В.

158. 23.06.2021 р. Рекомендувати до друку:
− навчальний посібник «Математичні моделі

дослідження операцій», автори: Журавльов В.П.,
Слюсаренко І.П., Фомін М.П.;

− навчальний посібник «Вища математика»,
автори: Коваль Т.Л., Журавльов В.П.;

− навчальний посібник «Деталі машин», автори:
Забродський П.М., Шолудченко Б.А., Кухарець С.М.;

− навчальний посібник «Фізика», автори:
Борисов Ф.І., Гончаренко Ю.П., Пінкін А.А.;

− навчальний посібник «Метрологія,
вимірювання, прилади», автори: Черепанська І.Ю.,
Сазонов А.Ю., Палійчук В.К., Ярош Я.Д.,
Ямпольський Л.С., Голубенко А.А.;

− навчальний посібник Кравчук І.І. «Теорія
організацій»;

− навчальний посібник «Рослинництво з
основами кормовиробництва», автори: Стоцька С.В.,
Мойсієнко В.В., Панчишин В.З.;

Скидан О.В.
Романчук Л.Д.



− навчальний посібник «Ентомоанфологія»,
автори: Гурманчук О., Плотницька Н.,
Невмержицька О., Овезмирадова О.;

− підручник «Географія туризму: екологічний
туризм», автори: Тарасова В.В., Нестерчук І.К.,
Ковалевська І.М., Осіпчук А.С.;

− навчальний посібник «Вправи з гирями у
фізичному вихованні здобувачів вищої освіти»,
автори: Грибан Г.П., Пронтенко К.В., Ткаченко П.П.;

− монографію «Агроекологічні основи
вирощування картоплі в агроценозах Полісся», автори:
Шувара І.А., Кропивницький Р.Б., Кравчук М.М.,
Ковальов В.Б., Матвійчук Н.Г., Матвійчук Б.В.;

− збірник тез доповідей науково-практичної
конференції науково-педагогічних працівників,
докторантів, аспірантів та молодих вчених
агрономічного факультету «Наукові читання – 2021»,
28 травня 2021 р.;

− збірник матеріалів науково-практичної
конференції за результатами НДДКР
науково-педагогічних працівників факультету лісового
господарства та екології «Наукові читання – 2021», 25
травня 2021 р.;

− збірник праць за матеріалами
науково-практичної студентської інтернет конференції
«Фінансове забезпечення економіки», 01 червня
2021р.;

− матеріали ХІІ студентської міжвузівської
науково-практичної конференції «Формування
особистості студента: держава, суспільство, професія»
(за матеріалами І туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), 04 грудня 2020 р.;

− збірник наукових праць І науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Фізичне
виховання і спорт у закладах вищої освіти», 18 червня
2021 р.;

– збірник матеріалів І міжнародної
науково-практичної конференції «Інформаційні
системи та комп’ютерно-інтегровані технології: ідеї,
проблеми, рішення – 2021», 3-4 червня 2021 р.


